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REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE  
SELECCIÓ I PROVISIÓ  

 
 

El passat divendres 30 de juny es va celebrar la reunió del grup de treball de selecció i provisió del 

personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya.  

 

El principal objectiu d’aquesta reunió era concretar les previsions de convocatòries de 

processos selectius i concursos de trasllats dels diferents cossos generals i específics del 

personal administratiu i tècnic de la Generalitat. 

 

L’”Acord de la Mesa General de negociació dels empleats públics de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya” signat en data 16 de juny de 2017 i l’anterior “Acuerdo para la 

mejora del empleo público” signat a nivell estatal el passat 29 de març de 2017, permeten 

l’aprovació d’una oferta d’ocupació pública parcial i l’adopció de mesures per a la reducció de 

temporalitat i d’estabilització de l’ocupació, amb l’objectiu que la taxa de cobertura temporal en 

cada àmbit es situï per sota del 8% en un termini de tres anys. 

 

L’Administració informa que la tercera setmana de juliol de 2017 està prevista una reunió de la 

“Comisión de coordinación del empleo público” (òrgan encarregat de coordinar la política de 

personal de l’Administració de l’Estat i de les Comunitats Autònomes) a on es volen fixar els 

diferents criteris per als futurs processos de consolidació de llocs de treball, entre d’altres 

qüestions.  

 

Davant d’aquestes noves expectatives, alguns dels temes sobre oferta d’ocupació pública i 

convocatòries de processos selectius s’han ajornat fins a tenir més informació per tal de 

negociar possibles modificacions en l’àmbit de la Mesa General de Negociació. 

 

A banda de la propera negociació de la Mesa General de Negociació, Funció Pública i els 

diferents Departaments presents, ens informen de la previsió de les diferents convocatòries: 

 

 

COS D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS: 

 Concurs de trasllats: està previst que es convoqui durant el segon semestre de 2018. 

 Promoció interna exclusiva: es farà durant l’any 2019 i es podrà solapar en les dates amb el 

concurs del cos d’auxiliars. 
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PROMOCIÓ INTERNA EXCLUSIVA AL COS D'ADMINISTRATIUS: 

 Es manté la previsió de convocatòria pel 3r trimestre de 2017 (octubre/novembre). 

 

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE SUBALTERNS: 

 Funció pública confirma que hi haurà concurs de trasllats del cos de subalterns un cop 

finalitzat el concurs de trasllats i la promoció interna del cos auxiliars administratius (esperem 

que pugui ser el mateix any 2019!). 

 

PROCÉS SELECTIU DEL COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (OOP 2017):  

 Previsió publicació de la convocatòria: 1er Trimestre 2018 (març 2018). 

 Negociació bases de la convocatòria: Setembre 2017. 

 Funció pública informa que està treballant en una modificació general dels epígrafs del 

temari del Cos Superior donat que els anteriors epígrafs daten de l’any 2008. Sembla ser 

que es tracta d’una reestructuració dels epígrafs per adequar-los a les novetats legislatives 

dels darrers anys però el contingut general serà molt semblant a l’actual i la base del temari 

serà la mateixa. Funció Pública es compromet a que hi haurà un termini mínim de sis mesos 

entre la publicació de les modificacions del temari i l’inici de les proves. 

 Davant la pregunta de la part social respecte als temaris que estaven penjats a la web de 

l’Escola d’Administració Pública, l’Administració comunica que no tenen obligació de 

desenvolupar cap temari i per tant no es comprometen a que es tornin a penjar els resums 

dels temaris com venia sent pràctica habitual. 

Funció pública ens comunica que també tenen previst modificar els temaris de l’Escala 

d’Inspectors Financers i del Cos d’Enginyeria Industrial. 

 

 

PROCÉS SELECTIU DEL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PSICOLOGIA, DE L’ÀMBIT 

EXECUCIÓ PENAL: 

 Les bases de la convocatòria es van publicar al DOGC el passat mes de maig i la previsió 

d’inici de les proves es manté a mitjans de setembre de 2017. 

 

PROCÉS SELECTIU DEL COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL AMB TITULACIÓ 

DE DRET, DE L’AMBIT D’EXECUCIÓ PENAL: 

 Previsió negociació de les bases de la convocatòria a partir de setembre 2017 corresponent a 

l’OOP de l’any 2015. 

 Previsió publicació de la convocatòria: 4rt. Trimestre 2017 

 

PROCÉS SELECTIU DEL COS DE TREBALL SOCIAL, DE L’AMBIT D’EXECUCIÓ PENAL: 

 Previsió negociació de les bases de la convocatòria a partir de setembre 2017 corresponent a 

l’OOP de l’any 2015. 

 Previsió publicació de la convocatòria: 2on Trimestre 2018 
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PROCÉS SELECTIU DEL COS D’EDUCADORS SOCIALS, DE L’AMBIT D’EXECUCIÓ PENAL: 

 Previsió negociació de les bases de la convocatòria a partir del mes d’abril de 2018 

corresponent a l’OOP de l’any 2017. 

 Previsió publicació de la convocatòria: 4rt. Trimestre 2018 

 

CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ INTERNA AL COS DE TÈCNICS ESPECIALISTES DE SERVEIS 

PENITENCIARIS (“D al C”): 

 Previsió publicació de la convocatòria: 4rt. Trimestre 2017. 

 

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PSICOLOGIA, DE L’ÀMBIT 

EXECUCIÓ PENAL: 

 Pendent de negociació de les bases de la convocatòria. 

 

PROCÉS SELECTIU COS DE BOMBERS, ESCALA BÀSICA (OOP 2015): 

 El procés ja està en marxa i està previst que les pràctiques es realitzin durant aquest mes de 

juliol de 2017 i a finals de novembre està previst el corresponent nomenament al DOGC. 

 

PROCÉS SELECTIU COS DE BOMBERS, INSPECTORS I SUBINSPECTORS (OOP 2015): 

 Pendent publicació notes de la primera prova 

 

PROCÉS SELECTIU COS D’AGENTS RURALS, SOTINSPECTORS (OOP 2017): 

 Previsió publicació de la convocatòria: 4rt. Trimestre 2017 

 

PROCÉS SELECTIU COS D’AGENTS RURALS, ESCALA BÀSICA (OOP 2017): 

 El Departament no ha informat de cap previsió de convocatòria i Funció Pública comenta que 

ho intentaran concretar a la propera reunió. 

 

 

Respecte a la resta de processos selectius i concursos de trasllats dels diferents cossos 

generals i específics de la Generalitat de Catalunya, Funció Pública es limita a informar que “es 

faran a continuació” dels processos esmentats anteriorment. 

 

CCOO continuarem amb les actuacions que siguin necessàries per tal que els llocs de treball 

dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya siguin proveïts en els terminis 

previstos a la Llei. 

 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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